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PŘICHÁZÍ VÁNOČNÍ ČAS
ČAS
„Také v zimě jsem musel chodit odvádět
boty. Chodíval jsem rád, když bylo krásně.
Vesničky bývaly celé zapadlé ve sněhu, a když
jsem se při návratu k domovu obrátil a na
některou se zadíval, bylo ji sotva vidět v bílé
krajině. To vám byla krása!“
(Takhle vzpomíná na vánoční čas malíř Josef
Lada, jehož knížkou ilustrací jsem si listovala.
Jeho tatínek byl švec a proto ta zmínka o botách.)

Vánoce jsou opět přede dveřmi. I když
slýchávám často povzdechnutí, že už aby byly za
námi,
přesto se na ně těšíme. Ať jsou uspěchané
nebo poklidné, jsou kouzelné a pro většinu z nás
nejkrásnější svátky v roce. Snad pro vůni jehličí,
pro sladkou chuť
cukroví i pro tu trochu zmatku spojeného s jejich
přípravou. Ale hlavně pro radost, kterou chceme dát spolu s dárkem, pro očekávání a těšení se. Našla
bych ještě spoustu důvodů, pro které jsou jedinečné a krásné, ale tím možná nejdůležitějším ze všech jsou
společné chvíle s rodinou strávené doma u stromečku.
V uplynulých 14 letech jsme se setkávali také pravidelně na Štědrý večer v muzeu. Byly to hezké
večery a jsem ráda, že se uskutečnily. Pro návštěvníky znamenaly přátelská setkání, pro mě, kromě
příjemné vánoční atmosféry, předčasný odchod od rodiny spojený s přípravou v muzeu. Velmi ráda bych,
vážení spoluobčané, strávila Štědrý večer s rodinou a beze spěchu a věřím, že tento důvod pochopíte.
Štědrovečerní setkání se letos v muzeu neuskuteční, ale o nic Vás neošidíme. Muzeum je již
svátečně vyzdobeno a čekají na Vás dvě nové výstavy. Tou první jsou podmalby na skle Janky
Schmidtové, malířky z Orlických hor. Ta druhá Vás provede převážně zasněženou krkonošskou krajinou,
jak ji vidí malíři manželé Smetanovi z Jesenného. Obě výstavy jsou doplněny betlémy Václava Zahrádky.
Letos je to pouze malá ukázka, na příští rok máme přislíbenou celou výstavu.
Přeji Vám, abyste, pokud je to možné, zapomněli na starosti a trápení a letošní sváteční dny prožili
ve zdraví a klidu.
Nataša Kalousková, ředitelka muzea

Zastupitelstvo města, pracovníci městského úřadu a redakce Zpravodaje
se připojují k tomuto přání.
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA

Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla čtyřikrát (30.10., 15.11., 25.11. a 11.12. 2013).
Přijala usnesení především v těchto bodech:
Vzala na vědomí výroční zprávu Masarykovy ZŠ a MŠ Železnice o činnosti školy ve školním roce
2012/2013.
Schválila ustanovení podmínek zařazených do kupních smluv pro stavební parcely pod Těšínem
(nový vlastník získá do dvou let platné stavební povolení).
Schválila přijetí rozpočtového opatření č. 3/2013 (jedná se o přijetí dotace na volby do PS
Parlamentu ČR, dotace na úroky z úvěru z Programu obnovy venkova KH kraje a dotace na
pokrytí mzdových nákladů na veřejně prospěšné práce).
Schválila nájem pozemkové parcely č. 346/1 v k.ú. Cidlina.
Schválila výsledek výběrového řízení a vyvěšení záměru prodeje nemovitosti č.p. 195 v Nádražní
ulici, včetně zastavěného pozemku parc.č. 244 a pozemků č. 85/1 a 84/2 v k.ú. Železnice.
Schválila prodloužení nájemní smlouvy na provozovnu kadeřnictví v Šimonově ulici č.p. 85 Marii
Vraštilové. Smlouva se prodlužuje za stávajících podmínek do 31.12. 2015.
Schválila zadání geodetického zaměření lokalit s předpokladem pokračování rekonstrukcí
chodníků.
Neschválila podání návrhu na vyhlášení tzv. Lípy svobody za památkově chráněný strom.
Schválila zveřejnění záměru pronájmu poz. parcely č. 566/4 v k.ú. Železnice pro umístění pěti
včelstev.
Schválila plán rozvoje města na rok 2014 ve znění, v jakém bude předložen zastupitelstvu
k projednání.
Zastupitelstvo města na svém pátém letošním zasedání dne 11. prosince 2013 přijalo toto usnesení:
Vzalo na vědomí:
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města za rok 2013.
Zprávu z jednání rady města za období od 4.9. do 11.12. 2013.
Zprávu finančního výboru.
Zprávu kontrolního výboru.
Zprávu komise pro tělovýchovu a sport.
Zprávu komise zdravotní a sociální.
Požadavek železnických myslivců na podporu vzniku nového sdružení.
Schválilo:
Rozpočtové provizorium na rok 2014.
Kupní smlouvu o prodeji domu čp. 195 a přilehlých pozemků, kterou uzavřelo město Železnice
s ing. Radomírem Řehákem.
Přijetí dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 100 tisíc Kč na akci Železnice – přechod přes
II/286.
Přijetí dotace od KÚ KH kraje pro jednotky SDH ve výši 108.330,- Kč.
Plán rozvoje města Železnice na rok 2014.
Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na akci „Železnice – ulice Nádražní, úprava
povrchu chodníku“.
Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu města na dokončení výměny oken v budově
sokolovny.
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NOVÝ PŘECHOD U ŠKOLY

Tak máme u školy nový přechod – od 29. února
2012, kdy se zde stala vážná nehoda, až do
dnešních dnů rozděluje občany do dvou táborů.
Jeden míní, že je to velice potřebný zásah do
hlavní komunikace II/286,
druhý je zase přesvědčen,
že se zbytečně vyhodily
peníze.
Nicméně
zastupitelstvo
výstavbu
přechodu
na
základě
požadavku velké skupiny
občanů
odsouhlasilo,
město vypsalo výběrová
řízení
(nejprve
na
projektovou dokumentaci,
poté
na
samotnou
realizaci) a firma ZEPOS
RS s.r.o. v průběhu října a
první poloviny listopadu
stavbu zrealizovala.
Celkem to z městské
pokladny odčerpalo 598.168,- Kč. Z této částky
můžeme odečíst dotační podporu majitele
pozemku, na kterém se stavba nachází, tedy
Královéhradeckého kraje, a to rovných 100.000,Kč.
I samotné provedení se určitě nemusí líbit
každému. Podoba přechodu ale vznikala hodně
složitě
a
autorizovaný
projektant
firma
Projektservis Jičín s.r.o. si užila své, než dokázala

do dokumentace zapracovat všechny požadavky
nekompetentních i kompetentních orgánů.
A
mnohé z nich jsou laikům málo pochopitelné.
V tuto chvíli ještě není přechod zcela hotov,
z důvodu
klimatických
podmínek
nebylo
dokončeno
vodorovné
dopravní značení, které
proběhne na jaře a poté
město požádá o kolaudaci.
Je už jen na nás
samotných, jestli z této
investice opravdu učiníme
zbytečnost
–
chodci
například tím, že nebudou
přechodu využívat, či si
budou
cestu
různě
zkracovat, řidiči pak třeba
tím, že nebudou dodržovat
sníženou rychlost, nebo místo, aby zajeli vysadit
děti na prostorný školní dvůr, odstaví auto před
přechodem a sníží tak ten nejdůležitější
požadavek na toto místo - přehlednost. Určitě by
se velmi mýlil ten, kdo by si myslel, že nový
přechod odbourá všechny nebezpečné situace.
Stejně jako na každém jiném místě na silnici i
v Železnici platí, že nejlepší ochranou je na jedné
straně opatrnost, na druhé potom ohleduplnost.

(pk)

NOVINKY Z MASARYKOVY ZŠ

Naši žáci na návštěvě v České televizi
rozporuplné pocity, zda vše stihneme. Kolony na
dálnici, uzavírky silnic. Jen s netrpělivostí jsme
sledovali čas na hodinkách. Díky panu řidiči, jeho
pohotovým reakcím a „znalosti terénu“ jsme
nakonec dorazili na Kavčí hory ve stanovený čas a
všichni jsme si oddechli.

V úterý 12. 11. 2013 se vybraní žáci 7. – 9.
ročníku vypravili na exkurzi do České televize.
Odjížděli jsme již o půl osmé od budovy
školy. S dostatečnou časovou rezervou jsme si
mysleli, že nás nemůže nic překvapit. Po příjezdu
do hlavního města jsme však začali mít
3

Již na schodech recepce jsme narazili na
moderátora Taxíku Aleše Hámu, který se s námi
ochotně vyfotil a prohodil pár slov.
První naše kroky směřovaly k budově OTN

odkud se hlásí Počasí, Události a jiné pořady.
Mohli jsme si vyzkoušet, jaké to je stát před
kamerou, zhlédnout práci redaktorů v zákulisí a
zeptat se na věci, které nás zajímaly. Po budově
OTN jsme se přesunuli s naším hlavním
průvodcem zpět k administrativní budově, kde
jsme měli možnost vidět ukázkový model budov
České televize, poslechli jsme si její historii a
následně jsme zhlédli i dílny, kde se vyrábí kulisy
k jednotlivým pořadům.
Největším zážitkem pro mnohé žáky byla
návštěva natáčení Kouzelné školky. Pan režisér,
paní dramaturgyně, herci (Molavcová J.,
Nesvadba M., Reifová M. ... ) – co víc jsme si
mohli přát.
Exkurze to byla vskutku výjimečná, děti se
domů vracely plné dojmů, emocí, obohacené o
nové zážitky, jejich rozzářené oči hovořily za vše.
Velké
poděkování
patří
nejen
zaměstnancům České televize, kteří si našli čas a
(objekt televizních novin), kde se nás ujala umožnili dětem nahlédnout do zákulisí televize,
usměvavá
redaktorka
zahraniční
redakce. ale i samotným žákům za příkladné chování a
Společně s ní jsme navštívili jednotlivá studia, vzornou reprezentaci železnické školy.
Mgr. Marika Tomšová

Stravujeme se správně?
V polovině listopadu se žáci naší školy zapojili do
celorepublikového vzdělávacího programu Zdravá Pětka, který je
zaměřen na zdravý životní styl, především na oblast zdravého
stravování. Vzdělávací program je poskytován školám zdarma a je
financován nadačním fondem Albert.
Lektorka během dvouhodinového bloku seznámila žáky
zábavnou a interaktivní formou s pěti základními zásadami zdravého
stravování:
- správným složením jídelníčku
- ovocem a zeleninou
- pitným režimem
- zásadami hygieny a bezpečnosti potravin
- přípravou zdravé svačiny
Na každé téma byl připraven soutěžní úkol, který plnili žáci rozdělení do skupinek a pro svůj tým sbírali
„pětky“. Na závěr si děti odnesly vysvědčení „Zdravé Pětky“. Co děti nejvíce oslovilo, bylo sestavování
potravinové pyramidy pomocí magnetek. V nejužší špičce pyramidy se nacházely potraviny, které tělu
spíše škodí, než prospívají. Legrace si děti užily i při poznávání ovoce a zeleniny se zavázanýma očima.
Na tomto úkolu pochopily, jak důležité místo v životě člověka má nejen zrak, ale i čich a hmat. Odměnou
za dvouhodinovou práci bylo nejen již zmiňované vysvědčení, ale i ochutnávka nakrájených kousků
ovoce a zeleniny. Z nich si nejdříve děti vytvořily nejrůznější obrázky podlé své fantazie.
Celý program splnil svůj účel, upevnit v dětech znalosti o správném stravování. Bylo vidět, že
některé děti mají tyto znalosti zvládnuté i po praktické stránce. Kéž by tento trend zdravého životního
stylu nabýval ve společnosti na síle a stále více se dotýkal i našich dětí.
Radana Zubatá, učitelka
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VÁNOČNÍ VÝSTAVY V MUZEU

I když na Štědrý den
zůstane
muzeum
zavřené,
připravily
jsme pro návštěvníky
dvě nové výstavy.
Autorkou té první je
Janka
Schmidtová,
která
vystavuje
překrásné podmalby na
skle. Tuto svoji zálibu
si
přivezla
do
Orlických hor, kde
žije, ze Slovenska, kde
se narodila. Její obrázky jsou s biblickými i
lidovými tématy a jsou někdy spojené s textem,
který je do obrázků vepsán. Základním rozdílem
oproti malbě na papír nebo plátno je, že na sklo
malujeme z jedné strany a na výsledný obrázek se
díváme ze strany druhé. Postup malby je opačný,

nejdříve se malují detaily, které se postupně
překrývají a na závěr se dotvoří pozadí každého
námětu. Janka Schmidtová má za sebou řadu
úspěšných výstav, několik ocenění za lidovou
tvorbu a byla představena i v jednom z dílů pořadu
ČT Toulavá kamera.
Druhou výstavu tvoří díla podkrkonošských
výtvarníků Jarmily a Jana Smetanových. Námětem
jejich akvarelů i olejů jsou zimní krajiny.
Obě výstavy jsou prodejní a pokud chcete
udělat radost malovaným dárkem přijďte ještě do
Vánoc.
Pro ty, kteří si chtějí zpříjemnit sváteční
dny je muzeum otevřené na Štěpána 26.12. od 13
do 17 hodin a ve stejnou dobu i 28.12 a na
Silvestra.
Výstavy potrvají do konce ledna, kdy bude
otevřeno od středy do pátku v pracovní době
muzea.
Nataša Kalousková

MINIKLUBOVNA V ORATOŘI

Patrně většina obyvatel Železnice asi neví,
že zdejší kostel sv. Jiljí je pravděpodobně jediným
kostelem v jičínském okrese, který nabízí všem,
tedy nejen návštěvníkům bohoslužeb, dvě kulturní
zvláštnosti. Jedna je známa již delší dobu, je to
Minigalerie u sv. Jiljí, kde se uskutečnilo již
několik výstav obrazů, fotografií a dalších děl.
Druhá je zcela nová. Je to realizace nápadu
zřídit v nevyužité oratoři miniklubovnu, kde by se
mohli scházet nejrůznější skupiny dětí, mládeže i
dospělých, které spojuje nějaká společná aktivita.
Od nápadu k realizaci je někdy dlouhá cesta a jsou
k tomu potřebné i finanční prostředky, které
v tomto případě byly nad rámec možností farnosti.
Železnická farnost je stejně jako město
Železnice řádným členem Místní akční skupiny
(MAS) Brána do Českého ráje, a proto se zrodil

nápad, požádat o podporu právě tuto MAS.
Žádost o podporu byla úspěšná, a tak se za
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podpory MAS Brána do Českého ráje uskutečnily
nejen stavební úpravy oratoře, ale z přidělených
prostředků se mohlo zakoupit i vybavení této
miniklubovny, zejména lavice, malá televize, DVD
přehrávač, notové pulty s osvětlením pro
muzikanty a jednoduchý záznamník zvuku.
Toto sdělení však není pro čtenáře
Železnického zpravodaje pouhou informací, ale
současně i pozváním na letošní vánoční „půlnoční“
mši, která bude tradičně ve 23:00 hodin, a kde opět
vystoupí nejen místní občané, ale i přespolní, aby
zazpívali a zahráli část mše J. J. Ryby „Hej
Mistře“. Nácvik řídí opět Ing. Ludmila Kracíková,

za varhany zasedne Martin Zajíček, na housle
zahrají Ing. Ludmila Šulcová a Blanka Šulcová, na
violu Ludmila Rejlková a na violoncello Mgr.
Veronika Jungová. Zpěv obstarají také převážně
místní zpěvačky a zpěváci. Kdo by nestihl přijít na
„půlnoční“, může si tuto hudební produkci
vyslechnout ještě na Silvestra v 15:00 hodin, opět
v kostele sv Jiljí, na letošní poslední mši.
Jak
dokazují
přiložené
fotografie,
zprovozněná oratoř byla místem, kde mohli jak
zpěváci, tak i muzikanti, nacvičovat v teple, což
ocení každý, kdo někdy nacvičoval v zimním
období v prostorách kostela.
PhDr. Čestmír Jung

ZPRÁVY OBRAZEM

Malým vánočním trhem
a zpěvem koled u
chaloupky
zahájil
Muzejní spolek letošní
adventní
čas.
Poděkování patří všem,
kteří pro nás tuto akci
připravili. A nejde jen o
šikovné ženské ruce,
které vyrobily všechnu
tu krásu, ale i o ozvučení
a nasvícení muzejního

náměstí a v neposlední řadě také o
zajištění technické stránky (kterou dostaly
na starost naše „technické služby“).
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vymýšlely, čím letos překvapí. Po vystoupení žáků
3. třídy pod vedením paní učitelky Munzarové se
už jen nakupovalo. Nejšťastnější byly ty děti, které
mohly na jarmarku přivítat své nejbližší. Děkujeme
všem, kteří nás přišli podpořit. Přejeme poklidné
Vánoce a do roku 2014 pevné zdraví.

Kdo chtěl udělat radost malým dárkem a
přesvědčit se, co všechno žáci naší školy dovedou,
navštívil vánoční jarmark ve škole. Ten se
uskutečnil v úterý 10. prosince a byl to již 10.
jubilejní ročník. Poslední týden žila škola
přípravami, děti se svými třídními učiteli

Mgr. Zlata Kobrlová, ředitelka

PŘÁNÍ Z KNIHOVNY

Knihovna není jenom místem, kde se
půjčují knihy, ale i místem, kde se lidé rádi
potkávají. V době, kdy si rodiče vybírají knížky a
časopisy, děti využívají malý hrací koutek.
Věřím, že čtenáři zůstanou knihovně věrni i
v příštím roce. Přeji jim hlavně pevné zdraví a
šťastné prožití vánočních svátků v kruhu
nejbližších.
Posledním výpůjčním dnem letošního
roku je středa 18. prosince. V novém roce se
poprvé setkáme v pondělí 6. ledna 2014.

Na konci kalendářního roku se všichni nad
tím uplynulým zamýšlíme. Mám radost, že
knihovnu navštívilo více čtenářů a to nejen
dospělých, ale i dětí a mládeže. Jezdí k nám čtenáři
i z blízkého okolí – z Valdic, Jičína, Lomnice nad
Pop., přesto, že ve svých městech knihovny mají.
Jako knihovnici mě vždy potěší, když jim mohu
nabídnout tituly, které jinde obtížně shánějí. Za
možnost nakupovat a tím aktualizovat fond patří
dík zřizovateli a zastupitelstvu města.
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INFORMACE ZE SPORTU
Informace tělovýchovné komise a správy tělovýchovných zařízení města Železnice
Využívání víceúčelového hřiště bude v následujícím období utlumeno. Obývat ho budou zřejmě
jen naši fotbalisté k tréninkům na jarní sezónu. Jistě jim to pomůže k odrazu k lepším umístěním. Jak
slábne zájem o hřiště, začíná sokolovna praskat ve švech. Sokolovnu čeká nejfrekventovanější období
v prvních třech měsících příštího roku. Domnívám se, že se vše podaří zvládnout na úrovni let minulých.
V posledním čísle se vloudila chybička, za kterou se váženým čtenářům omlouvám. Místo tabulky
čtyřhry v Poháru starosty města v tenise se opakovala tabulka dvouher. Sice již to není aktuální ale pro
pořádek a pro zájemce o tyto výsledky ji předkládám.
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Pohár starosty města Železnice v tenisu – 2013 II. ročník – čtyřhry

Jakékoliv připomínky,
náměty
a
podněty
kdykoliv
můžete
podávat
na
adrese
zeleznicesport@seznam.
cz která je Vám trvale
k dispozici.
L. Hrabala STZ města
Železnice.

TJ Sokol Železnice –
ČUS informuje.
Naše TJ se přihlásila na
valné hromadě ČSTV 25.11. do sportovní organizace ČUS – Česká unie sportu. K žádným změnám však
pro naši TJ nedojde, vyjma symbolického poplatku za člena ve výši 10.- Kč. V souvislosti
s pravděpodobným vstupem v platnost nového Občanského zákoníku budeme muset přizpůsobit stanovy
nové legislativě. Oddíl fotbalu si „užívá“ zimní přestávku, ale všechna družstva se pilně připravují a
„pilují“ pro jarní sezónu. Oddíl stolního tenisu je rovněž v polovině, ale pokračuje dál. Ostatní složky
dodržují svůj plán.
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L. Hrabala – předseda TJ Sokol Železnice

Oddíl stolního tenisu informuje
Jak je již v úvodu psáno, jsme v polovině divizních soutěží a dokončujeme i polovinu okresních
soutěží. Všechna družstva dosahují dobrých, až velmi dobrých výsledků.
Divize ženy – naše děvčata obsadila po první polovině první místo ve své soutěži, kde se rekrutují
oddíly z Královéhradeckého a Pardubického kraje. Zatím historický úspěch oddílu a možná i celé
sportovní historie Železnice. Tuto pozici udržet bude přetěžké, Jak se to podaří? O tom však příští
Zpravodaj. Vytyčený úkol – být „na bedně“ tedy plníme zatím na 100%.
1. Sokol Železnice 9 7 1 1 0 65:25 24
Naše „A“ nováček v divizi mužů si vede rovněž zdatně a po první polovině je zatím na velmi slušném 7.
místě. Vytyčený úkol, udržet soutěž se zatím daří plnit.
7. Sokol Železnice 11 4 2 5 0 76:86 21
V regionálních soutěžích je situace zatím taková.
Regionální přebor 2. třídy
2. Sokol Železnice 10 10 0 0 0 129:51
30
8. Sokol Železnice 10 5 0 5 0
91:71
20
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Regionální přebor 3. třídy
6. Sokol Železnice

10 5 0 5 0

91:89

20

5. Sokol Železnice

8 4 0 4 0

41:19

16

Žáci

Kdo chce vědět více může navštívit oddílové stránky http://stolni-tenis-zeleznice.webnode.cz/
Ještě divizní program pro příznivce:
Ženy 12.01.2014. 09.00 Tatran Hostinné – A a 11.00 Lokomotiva Trutnov - A
02.03.
09.00 Sokol Chrudim – A a 11.00 Montas Hradec Králové - A
Muži 11.01. 2014. 09.00 Slovan Broumov – A a 14.00 TTC Nové Město n/m. – A
08.02.
09.00 Sokol Valdice - A
29.03
09.00 Sparta Úpice – A
a 14.00 Baník Ryzně v P. - A
Jan Hrabala – předseda oddílu

Ohlédnutí za fotbalovým podzimem
Začátkem listopadu skončila podzimní část sezóny mistrovských soutěží ve fotbale.
Železnice v ní měla rekordní zastoupení 7 týmů v pěti věkových kategoriích. Muži A se
dlouho drželi v čele okresního přeboru, nevydařený závěr je ale posunul na 3. příčku.
Rezervě dospělých v okresní soutěži patří před zimní přestávkou5.místo, dorost navázal
na úspěšné jaro a přezimuje na bronzovém stupínku. Žáci svoji první mistrovskou
sezónu získávají cenné zkušenosti, když zatím platí daň věkovému rozložení této kategorie a po
podzimu jsou 10. Dvě družstva starších přípravek hrají okresní přebor a s většinou soupeřů hrají
vyrovnaná utkání, stejně jako mladší přípravka, hrající okresní ligu školiček. U těchto dvou nejmladších
kategorií se nevedou dlouhodobé tabulky.
Fotbalový oddíl TJ Sokol Železnice si touto cestou dovoluje poděkovat sponzorům a všem
příznivcům železnického fotbalu za celoroční podporu a do nového roku přeje pevné zdraví a
hodně štěstí.
(pk)

Lukáš Vraštil debutoval v Gambrinus lize
Když 27. srpna 2000 nastoupilo na domácím pažitu družstvo první
železnické přípravky ke svému premiérovému mistrovskému utkání s Jiskrou
Hořice (1:9), asi nikdo netušil, jak úspěšná parta se okolo trenéra Vaška
Pivoňky dala dohromady. Téměř stovka (!!!) diváků mohla na hřišti sledovat i
první fotbalové krůčky hráčů, kterým i krajské soutěže budou jednou málo.
1. prosinec 2013 se stal pro železnický fotbal významným dnem - na
prvoligový trávník totiž vyběhl první odchovanec místního fotbalu. V utkání
16. kola Mladá Boleslav – Baník Ostrava (4:0) vystřídal v 78. minutě
devatenáctiletý Lukáš Vraštil Jana Štohanzla a opět o krůček postoupil ve
své fotbalové kariéře. Rok 2013 byl pro Lukáše velice úspěšný – v létě
oslavil s Mladou Boleslaví mistrovský titul v dorostenecké lize, podzimní
část sezóny potom dovedl jako kapitán „Bolku“ v lize juniorské na 3. příčku a
spolehlivé výkony jej potom postrčily až do ligového A-týmu FK Mladá
Boleslav. Mimo trávník stihl Lukáš ještě odmaturovat a zapsat se na vysokou
školu.
A jak si vedou naši další odchovanci? O Adéle Pivoňkové, hráčce pražské Sparty a stabilní člence
ženské reprezentace, se ví hodně dlouho – a občas ji máme možnost sledovat v televizních přenosech
kvalifikace o MS nebo ženské obdobě Ligy mistrů. Dalším fotbalistou, který začínal na železnickém
hřišti, je Kuba Kordík - kmenový hráč Slovanu Liberec odešel v létě z Nové Paky do dalšího divizního
celku FK Železný Brod. Už na začátku tohoto roku změnil svoje působiště i Míša Pivrnec, stále ještě
člen našeho oddílu, který po Jičínu a Nové Pace získal svoje třetí divizní angažmá v Aritmě Praha.
Dosud naším posledním hráčem, který nahlíží do většího fotbalu, je Tomáš Khun (r.1999), který
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úspěšně hostuje ve Slovanu Liberec, kde na podzim nastoupil ke 13 utkáním žákovské ligy U-15
(4.místo) a vstřelil tři branky.
(pk)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti:
Říjen 2013
Listopad 2013
Prosinec 2013

Sebastian Ďorď
Matěj Kobrle, Antonín Mencl - Cidlina
Erik Zelený - Těšín

Sňatky:
Prosinec 2013

Aleš Jerie – Železnice a Jana Balšanová – Lázně Bělohrad

Významná jubilea:
Listopad 2013
Prosinec 2013

Stanislav Ujfaluši – Zámezí (70 let)
Josef Procházka (70 let), Miloslava Bláhová - Doubravice (91 let)
Vlasta Picková (92 let), Marie Lacková – Zámezí (94 let) Růžena Šípová
– Doubravice (94 let)

Úmrtí:
Prosinec 2013

Marie Fialová

Masáže
Přijďte si odpočinout a zapomenou na každodenní shon.
Nabízím uvolňující a relaxační masáže, př. hodinová masáž
(záda + šíje) za pouhých 250 Kč!
Nevíte jaký dárek k Vánocům? Dobrá volba je dárkový poukaz šitý na míru.

Každý čtvrtek od 16.30 do 20.00 hod. Šimonova 85, Železnice
Možno objednání masáže přímo do pohodlí Vašeho domova!
Více info a objednávky na tel.: 773 492 018, e-mail: v.petra@email.cz
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